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RECENZJA

Zleceniodawca recenzji :

Akademia Murzyczn im Graarny i Kiejstuta Bacewiczow w \.dn. Wydzial Instumentalny,

pismo z dnia 27 .05.2019 roku, zlecenie na podstawie art. 14 i 20 ustawy z dnia z dnia

14.03.2003 roku tekst jednolity o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach

i tytule.w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. pol.882, 1311) $ 6 ust. 1, 2

Rozporz4dzeniaMinistraNauki i Szkolnictwazdnia26wrzesnia20l6 rokuw sprawie

szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodzie

doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oruz w postgpowaniu o nadanie tytulu

profesora (Dz.U. z 2016 r., poz. I 5 86).



Dotycry:

Uchwaty Rady Wydziatu Instumentalnego Akademii Muzycnej im Graryny i Kiejstuta

Bacewicz6w wtr'odnnll3lW20l6l20l7 zdnra 13 listopada 2016 roku w sprawie:

' Wznaczenia recenzentow przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk muzycznych,

dys cyplini e arty sty cznej instrumental istyka m gr Aleks andry Marikows ki ej .

Wraz z pismem z drua27.05 2019 roku informuj4cym o wyznczeniu mej osoby recenzentem

pracy doktonkiej pt.: ,,Znaczenie transkrypcji muzycznej dla rozrvoju artystycznego

saksofonisty na prrykladzie autorskich opracowaf utwor6wz Epitalium na ob6j

i fortepian Witolda Lutoslawskiego, Duo concertant na skrzypce i fortepian Igora

Strawirf,skiego, Romansu op.23 na skrzypce i fortepian Karola Szymanowskiego

oraz Sonaty wiolonczelowej d-moll op.40 Dymitra Szostakowicza,,

" zastala dot1czona nastgpuj 4ca dokumentacj a:

' uchwaty o wszczgciu przewodu na stopiet'r doktora w dziedzinie sztuk

murycmych w dyscyplinie artystycmej instrumentalistyka oraz v,tyzrraczeniu

promotora i recenzent6w,

' informacja o wymaczeniu mej osoby przez Radg Wydzialu recenzentem pracy

doktorskiej,

. I egz. pracy doktorskiej,

Podstawowe dane o Kandydacie.

Mgr Aleksandra Marikowska jest saksofonistk4, kameralistk4 i pedagogiem.

Absolwehtka Akademii Muzycznej im. GraZyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi,

zostala uhonorowana nagrod4 Primus in artibus dla najlepszego absolwenta uczelni.

Ukoriczyla studia w klasie dr hab. Pawla Gusnara.

Swoje umiejgtnoSci doskonalita na wielu kursach mistrzowskich pod okiem

wspanialych saksofonist6w i pedagog6w, takich jak: Jerome Laran, Dawid Pituch,



Claus Olesen, Michael Supera, Christian Wirth, Nobuya Sugawa, Arno Bormkamp,

Jean Denis Michat, Jan Schulte - Bunert.

zafascynowana klasycznym oraz wsp6lczesnym wykonawstwem

saksofonowym brata udzial w wielu murycznych festiwalach, konkursach oraz

koncertach w kraju i za granic4. Prowadzi aktywn4 dzialalnoSi arfystyczn4 jako

solistka, kameralistka i muzyk orkiestrowy.

Jest laureatk1licznych konkurs6w i festiwali muzycznych. Najwazniejsze przyznane

jej nagrody to m.in.: III nagroda na Og6lnopolskim Konkursie Duet6w z Fortepianem

w duecie z pianist4 tr ukaszem Chrzgszczykiem (2012),I nagroda na Og6lnopolskim

Konkursie o Stypendium Fundacji Yamaha (2012), I nagroda na I Og6lnopolskim

Festiwalu Saksofonowym NEW ART SAX we Wroclawiu (20t4),II nagroda na VIII
Migdzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michala Spisaka w DEbrowie

G6rniczej (2014).

W 2013 roku otrzymala nagrodg Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za wybitne osi4gnigcia w tw6rczoSci artystycznej. Podczas ,,Koncertu Roku"

organizowanego przez Akademig Mlzyczn1 w N-odzi przyznana zostalajej Nagroda

Rektor6w Polskich Uczelni Muzycznych.

Prowadzi r6wniez oZywion4 dzialalnoSc pedagogiczn4, zapraszana jako

wykladowca warsztat6w saksofonowych dla mtodych wykonawc6w. Od 2016 roku

prowadzi klasg saksofonu w Og6lnoksztalc4cej Szkole M:uzycznej I i II st. im.

F. Nowowiejskiego w Gdarisk\ oraz pracuje na stanowisku wykladowcy w klasie

saksofonu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczow w tr-odzi.

Ocena p?acy doktorskiej

Praca doktorska Pan mgr Aleksandry Marikowskiej pt.: ,,Znaczenie transkrypcji

mtzycznej dla rozwoju artystycznego saksofonisty na przykladzie autorskich

opracowafl utwor6w: Epitafium na ob6j i fortepian Witolda Lutoslawskiego, Duo

concertant na sk,rzypce i fortepian Igora Strawiriskiego, Romansu op.23 na skrzypce

i fortepian Karola Szymanowskiego oraz Sonaty wiolonczelowej d-moll op.40 Dymitra



Szostakowicza" )' sklada sig z daela artystycmego zarejestowanego na noSniku

elektroniczny m oraz opisu.

Nie ulega w4tpliwoSci, 2e krcacja artystyczna tego dziela to zasluga Kandydatki,

utalentowanego tubisty i trvorcy zagadnieniazawartego w opisie dzielaartystycznego.

Na dzielo zaS skladaj4 sig wymienione w tytule pozycje

JuZ sam wyb6r tych wlaSnie kompozycji daje znakomit4 mozliwoSd ukazania

r62norodnych tendencji stylistycznych i estetycznych oraz poszukiwari nowych

mo2liwoSci saksofonowych barw.

Praca teoretyczna sklada sig ze wstgpu, czterech rozdzialow, podsumowania,

bibliografii, .spisu fotografii oraz wykazu przyklad6w nutowych. W rozdziale

pierwszym mgr Aleksandra Marikowska zajmuje sig problematyk4 transkrypcji.

operuj4c pigknym, starannym jgzykiem Autorka zag\Ebia sig w problematykg

wykonawczq oraz sztukg transkrybowania jako artystyczne wyzwanie porusza wiele

niezwykle interesuj 4cych i waZnych problem6w.

R62ne byty losy utwor6w minionych epok transkrybowanych dla potrzeb saksofonu.

Przez wiele lat, na gruncie europejskim zadania tego podejmowal sig Marcel Mule.

Jego uwaga skupiona byla przede wszystkim na muzyce epoki baroku. Czas pokazal,

2e nie zawsze byty to pr6by w pelni udane. Powod6w takiego stanu rzeczy upatrujg

w tym, 2e w pierwszej polowie XX wieku saksofon nie byl jeszcze instrumentem

w pelni znanym, a wigc i zaakceptowanym w muzyce klasycznej. Wielu solist5w -

instrumentalist6w i pedagog6w innych instrument6w bylo wrQcz oburzonych,

2e czolowe dziela funkcjonuj4ce od wiek6w w ich literaturze kto6 w pewien spos6b

sobie wrgcz przywlaszcza. W SwiadomoSci wielu muzyk6w i meloman6w normalnym

bylo swoiste przywi1zanie do naturalnego brzmienia tylko i wyl4cznie swojego

instrumentu w dziele dla niego wlaSnie napisanym. Trudno sig temu dzisiaj dziwic.

Przeogrcimna potrzeba propagowania saksofonu klasycznie brzmiqcego dala nam

w Marcelu Mule posta6 o nieocenionych zaslugach. O ile utwory saksofonowe.

Jemu dedykowane s4 dzisiaj wci42 podstaw4 kanonu literatury naszego instrumentu,

o tyle nie wszystkie utwory barokowe adaptowane dla potrzeb saksofonu przetrwaly.

Z jednej strony nie wszystkie dobrze brzmialy na naszym instrumencie, z drugiej

zaStwaZam,2e musiaty nast4pi6 ogromne zmiany w calej pedagogice saksofonowej.



Nowo tworzone utwory lvymagaty coraz wyhszego poziomu wirtuozerii,

a kompozytorzy zainteresowani znakomitymi mo2liwoSciami barwowymi saksofonu

zaczgli tworzyt utwory znacznie te mozliwoSci poszerzajqce. SaksofoniSci operuj4cy

niezwykle piEknq i szlachetn4 barw4 swojego instrumentu mogli wreszcie pokazac,

2e potrafi4 nie tylko prawidlowo pod wzglgdem stylistycznym i estetycznym

wykonywad dziela epok minionych, ale pokaza{ 2e i na naszym instrumencie

moZliwe jest ukazanie geniuszu kompozytorskiego tw6rcy dziela. Styszymy w6wczas

nie saksofon, skrzypce, klarnet, flet, tylko Bacha, Haendla, Strawiriskiego

cry Szostakowicza. Niezmiernie waznym jest tu takZe odpowiedni wyb6r dziel.

Tego za(bardzo trafnie dokonala Autorka omawianej dysertacji.

Rozdzial drugi Autorka poSwigca om6wieniu sylwetek kompozytor6w

ptzybli1anych tu dziel. Poza obszernymi notami biograficznymi s? tu takae

przedstawione znakomicie poglgbione analizy prezentowanych w dziele utwor6w.

Niezwykle interesuj4cym jest rozdzial trzeci, w kt6rym Autorka analintje pod

wzglgdem wykonawczym wszystkie transkrybowane przez Nia utwory.

Co najwaimiejsze, Autorka dostrzega tu nie tylko problemy zwi1zane, w spos6b

naturalny, z roimicami w budowie kaZdego instrumentu, kt6remu tworca dedykowal

swe dzielo. Mamy tu takZe glgbok4 analizqpalety Srodk6w, kt6rymi musi dysponowa6

saksofonista pragn4cy podj46 sig trudnego zadania transkrypcji. Autorka dostrzega

potrzebg poznania wsp6lczesnych technik wykonawczych i podkre5la koniecznoS6 ich

stosowania. Opisuje takhe rodzaje wibracji i uczula saksofonist6w na wa2koS6 tego

zagadnienia w prawidlowym odczytaniu i p62niejszej interpretacj i transkrybowanych

dziel.

W podrozdziale poSwigconym analizie dokonanych transkrypcji niezwykle wazne jest

om6wienie technicznych problem6w wykonawczych. Autorka w ten spos6b przybliaa

tE jakze trudn4 dla mlodych muzyk6w sztukg szczeg6lnego zwr6cenia uwagi

na problemy zwi1zane z barw4 instrumentu oraz proponuje konkretne sposoby

pokonania trudnoSci technicmych. Takie opracowanie utwor6w znakomicie ukazuje

tg czgsto now4 dla wielu estetykg nie tylko mlodym, przyszlym wykonawcom.

Mgr Aleksandra Marikowska bgd4c tak utalentowan4 mlod4 saksofonistk4 Swietnie

wie, jak bardzo cenne s4 to informacje.



Rozdzial cz-utarty poSwigcony jest recepcji i wartoSci transkrypcji saksofonowych.

Przedstawiony tu rys historyczrry w malym zakresie dotyczy konstruktora saksofonu -

Adolphe'a Saxa. Zawiera zato ogromn4 ilo56 informacji dotycz1cych kompozytor6w

literatury saksofonowej oraz Swiatowych wirtuoz6w naszego instrumentu. Kandydatka

przybliza tu saksofonist6w i kompozytorow zar6wno europejskich jak

i amerykariskich. Szczeg6ln4 jednak wartoSci4 tego rozdzialu s4 informacje na temat

czgsto mniej znanych transkrypcji w historii literatury saksofonowej. Widzimy

tu wralnie jak waznym, cho6 czgsto dzielqcym muzyk6w, zawsze byl problem

transkrybowania literatury innych instrument6w dla potrzeb saksofonu.

Rozdzial wiefrczy ankieta przeprowadzona przez Autorkg wSr6d 27 saksofonist6w

z oSmiu polskich uczelni mtrzycznych oraz szesciu oSrodk6w europejskich. Wyniki

czgsto s4 zbiehne, ale r6wniez czasami wykazuj4 r6znice wynikaj4ce z r62nego,

nie zawsze entuzjastycznego, stosunku mlodych muzyk6w do literatury mtzycznej

minionych epok. Wida6 jednak wyrulnie, 2e wciqZ s4 mlodzi ludzie nie dostrzegaj1cy

koniecznoSci ci4glego udoskonalania warsztatu m:uzyczflego, a przeciez kontakt

z wlaSnie tak4 literatur4 obnaha wszystkie slabe strony kuZdego saksofonisty.

Cala praca teoretyczna jest bardzo interesuj4ca, napisana zywym jgzykiem

i przedstawiaj1catemat w spos6b nowatorski, z pewnoSci4 inspiruj4cy wielu muzyk6w

do dalszych badari nad problematyk4 saksofonowych transkrypcji.

Ocena dziela

Mgr Aleksandra Marikowska podjgla sig bardzo trudnego zadania odkrycia

uniwersalnych wartoSci wielkich Tw6rc6w muzyki XX wieku. Artystka postanowila,

graj1c na saksofonach sopranowym i altowym, zmierzy1 sig z estetyk+ i jgzykiem

kompozytorskim kaZdego z Nich. Zar6wno Lutoslawski, Strawiriski jak

i Szymairowski czy Szostakowicz tworzyli swoje dziela maj4c, peln4 SwiadomoSd

mozliwoSci barwowych oboje, skrzypiec czy wiolonczeli. Nie ma tu mowy

o przypadkowym wyborze instrumentu. Pani mgr Aleksandra Marikowska doskonale

przekazata sluchaczowi podstawowe zasady budowania interpretacji w kazdym

przedstawionym utworze. Obydwa saksofony brzmiqpigknie, szlachetnie i zachwycaj4

sw4 barw4. Stychad jak Kandydatka Swiadomie bawi sig kolorem dZwigku, buduje



nastr6j, r62nicuje dynamicznie i agogicznie, tworz1c niezwykle interesuj4ce mttzyczne

propozycje. Dodatkowym utrudnieniem, przy transkrypcji z dziela smyczkowego,

jest zawsze przelohenie zupelnie innych wymagaf artykulacyjnych. Jednak r6wnie|

z tym problemem Artystka poradzila sobie znakomicie. Jej szlachetnoS6 brzmienia,

umiejgtnoS6 stworzenia jednorodnych w kaZdym dziele, ale tak pigknie r6Zni4cych sig

w p oszczeg6 lnych utworach b arw, w zbudza najw y Lsze uznani e.

Nale2y takhe zauwa?yc, 2e zaprezentowane w dziele utwory to najwyaszej klasy

kameralistyka. Wielka w tym zasluga makomitej pianistki - Doroty Marikowskiej.

W kazdej prezentowanej frazie obydwie Panie rozumiej4 sig doskonale. Tylko dlatego

mogty stworzy6 m\zyczny Swiat w kt6rym saksofon stal sig instrumentem potrafi4cym

fascynuj4co brzmiei nadaj4c tym znakomitym dzielom nowego, innego blasku.

Nie ma tu zadnego estetycznego dysonansu. Jest zupelnie nowa, pigkna wartoS6.

To pokazuje kunszt wykonawczy Artystki. Kunszt najwyilszej pr6by.

Konkluzja

W efekcie mam niew4tpliw4 przyjemnoSd stwierdzii, i2 praca doktorska Pani

mgr Aleksandry Mafikowskiej to publikacja bardzo wartoSciowa, ujgta

pomyslowo i tw6rczo, nader ciekawa pod wzglgdem artystycznym, a takLe

zawieraj4ca wiele cennych wniosk6w o charakterze szczeg6lowym i og6lnym,

ktrira stanowi zarazem znacz4cy wklad w ronv|j dyscypliny artystycznej:

instrumentalistyka i w rwiqzku z powy2szym spelnia wymogi art. 13 ust. I i 2

ustawy z dnia 14.03.2003 roku.

Pracg doktorsk4 z satysfakcj4 przyjmujg.


